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MÖTESPLATS TEAMS-möte
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ÖPPNANDE AV MÖTET

Förslag Ordföranden öppnar mötet.

Beslut Ordföranden öppnade mötet kl. 9.00.
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KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Förslag Antecknas de närvarande och konstateras mötets laglighet och beslutförhet.

Beslut Enligt förslaget.
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GODKÄNNANDE AV ARBETSORDNINGEN

Förslag Föredragningslistan godkänns till arbetsordningen.

Beslut Enligt förslaget.
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PROTOKOLLETS JUSTERING

Ärende Protokollet från Skärgårdskommissionens möte 2/2022 den 24.3.2022 bifogas.

Förslag Man godkänner protokollet från föregående mötet.

Beslut Enligt förslaget.
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SEMINARIUM OM BÅTLIVET OCH GÄSTHAMNARNA

Ärende Skärgårdskommissionen arrangerade ett seminarium om båtlivets och gästhamnarnas ekonomiska
betydelse för skärgården i Åbo den 26.4.2021. C. 40 personer var närvarande.

Beredare SH/hm

Förslag Skärgårdskommissionen diskuterar seminariet och beslutar om eventuella fortsatta åtgärder.

Beslut Man förde en kort diskussion angående seminariet. Man konstaterade att seminariet var lyckat och
att feedback har varit bra.

Diskussionen antecknades för kännedom.

Ytterligare Skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tel. 0400 413 704, förnamn.efternamn@
information varsinais-suomi.fi
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ATT KOPPLA SKÄRGÅRDEN IHOP MED LANDSKAPSSTRATEGIN 2040+

Ärende Skärgården har enligt vanan kopplats ihop med den aktuella landskapsstrategin med hjälp av ett
koncist dokument där de för skärgården centrala temata och åtgärderna har lyfts fram och motive-
rats. Arbetsutskottet och skärgårds- och landsbygdsombudsmannen har utarbetat en stom för
detta dokument som ska knyta skärgården ihop med den landskapsstrategi som godkändes i de-
cember 2021.

Beredare SH/hm

Förslag Skärgårdskommissionen går igenom ett utkast till dokumentet, preciserar de åtgärder som berör
skärgården och godkänner dokumentet med eventuella ändringar/tillägg till landskapsstyrelsens
behandlng i juni 2022.

Beslut Skärgårds- och landsbygdsombudsmannen presenterade ett utkast till dokumentet. Skärgårds-
kommissionen diskuterade texterna med anknytning till de olika åtgärderna i strategin. Arbetsut-
skottet ska precisera innehållet i åtgärderna vid behov. I övrigt godkände man dokumentet att föras
vidare till landskapsstyrelsens behandling efter att den granskats av skärgårdskommissionen ge-
nom e-postförfarande.

Ytterligare Skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tel. 0400 413 704, förnamn.efternamn@
information varsinais-suomi.fi
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SKÄRGÅRDSTRAFIKENS OCH SKÄRGÅRDSTURISMENS AKTUALITETER

Ärende Man prognostiserar en livlig turistsommar för den inhemska turismen inkl. skärgårdsturismen.
Skärgårdens bärkraft med tanke på trafik och service kommer att prövas igen. Rusningstrafik är att
vänta både på vägarna och på färjorna och förbindelsebåtarna. Det kan bli brist på på de dagliga
varorna i skärgårdens livsmedelsbutik på samma sätt som under sommaren 2021.

Beredare SH/hm

Förslag Man för en allmän diskussion angående trafiken och turismen och beslutar om eventuella fortsatta
åtgärder.

Beslut Man förde diskussion med anknytning till trafik och turism före början av sommarsäsongen. Man
konstaterade att det skulle vara intressant att höra synpunkter ur detaljhandelns synvinkel med an-
knytning till t.ex. tillgång till försäljningsbara handelsvaror och hur de räckt till under säsongen. Li-
kaså viktbegränsningarna på skärgårdvägens broar och broavgifterna med anknytning till dessa
broar ska utredas. Skärgårds- och landsbygdsombudsmannen för saken framåt.

Den förda diskussionen antecknades för kännedom.

Ytterligare Skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tel. 0400 413 704, förnamn.efternamn@
information varsinais-suomi.fi
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SKÄRGÅRDSDELEGATIONENS AKTUALITETER

Ärende Skärgårdsdelegationen (SANK) bereder för tillfället både en reform av skärgårdslagen och definie-
ring av begreppet ”skärgård”. Därtill har man gått ut till kommunerna med skärgårdsprogrammet i
form av olika tillställningar.

Beredare SH/hm

Förslag Skärgårds- och landsbygdsombudsmannen redogör för Skärgårdsdelegationens aktualiteter.

Beslut Skärgårds- och landsbygdombudsmannen repeterade Skärgårdsdelegationens aktualiteter, av
vilka uppdatering av skärgårdslagen är den mest centrala. En promemoria med anknytning till sa-
ken ska enligt målsättningen vara färdig före utgången av år 2022 efter vilket den ska överlåtas till
riksdagens partigrupper. Processen för att definiera begreppet skärgård går vidare vid sidan om
uppdateringen av lagen.

Skärgårds- och landsbygdsombudsmannens anförande antecknades för kännedom.

Ytterligare Skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tel. 0400 413 704, förnamn.efternamn@
information varsinais-suomi.fi
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TILLKÄNNAGIVANDEN

Förslag Man behandlar eventuella tillkännagivanden.

Beslut Skärgårds- och landsbygdsombudsmannen meddelade att planeringschefen vid Egentliga Fin-
lands förbund Heikki Saarento kommer att medverka i skärgårdskommissionens första möte på
höstperioden och berätta om reformen av landskapsplanering och skärgårdens roll i detta.
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ÖVRIGA ÄRENDEN

Förslag Man behandlar eventuella övriga ärenden.

Beslut Inga övriga ärenden.
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NÄSTA MÖTE

Förslag Skärgårdskommissionen skall besluta om datum för nästa möte.

Beslut Skärgårdskommissionens nästa möte ska hållas den 6.9.2022 kl. 9.
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AVSLUTANDE AV MÖTET

Förslag Ordföranden avslutar mötet.

Beslut Ordföranden avslutade mötet kl. 11.00.
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